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  چکیده
از آنجا که برداشت پیاز از محـل رویـش طبیعـی آن    باشد و میدر حال انقراض ن است که ي سوس ترین گونه کمیاب سوسن چلچراغ

کشـت بافـت بـراي تکثیـر ایـن       روش استفاده ازآن منجر شود، از اینرو  ت به انقراض نسلبه منظور تکثیر به روشهاي متداول ممکن اس
  پـرآوري و فراصوت بـر   آدنینبنزیلتیمار  تأثیربررسی این پژوهش به منظور  بر همین اساس. داراي اهمیت بسیار زیادي می باشد ،گیاه

پس از قرارگیري در حمام فراصـوت بـا فرکـانس     هاي پیازر، ریزنمونهاین منظو براي .انجام شد اي شیشه دروندر شرایط  سوسن چلچراغ
 1و  1/0، 01/0هـاي صـفر،   بـا غلظـت   آدنـین بنزیـل حاوي  MSثانیه، در محیط کشت  30و  20،10، 5هاي صفر ،کیلوهرتز با زمان 35

در این پـژوهش  . تکرار صورت گرفت 4دفی و با ي طرح کامالً  تصااین آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه .گرم بر لیتر کشت گردیدمیلی
داري بـر میـزان وزن کـل و وزن پیازچـه     آدنین تاثیر معنـی همچنین تیمار بنزیل. دار نشدمعنی آدنینبنزیلاثر متقابل تیمار فراصوت و 

 آدنـین بنزیـل گـرم بـر لیتـر    یلیم 01/0تعداد پیازچه و تعداد فلس از تیمار  بیشترین نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که . نداشت
ي تیمارهـاي فراصـوت، وزن   ثیر مثبت داشت، بطوریکه در همـه ي شده در این آزمایش تأگیرامواج فراصوت بر صفات اندازه. بدست آمد

   . شدثانیه فراصوت حاصل  30و بیشترین تعداد و وزن پیازچه از تیمار  کل و تعداد پیازچه نسبت به شاهد بیشترین مقدار را داشت
  

 اي، سوسن چلچراغ، فراصوتتکثیر درون شیشهآدنین، بنزیل :هاي کلیديواژه
  

  مقدمه
هاي مارتاگون بـوده،   از دسته سوسن و )Liliaceae )6ي  ، گیاهی از تیرهLilium ledebourii Bioss .با نام علمی  سوسن چلچراغ

متـر بـوده کـه در     سـانتی  15-50بلند و قوي به ارتفاع ي  نه داراي ساقهاین گو. اي است هاي سرنیزه داراي پیازي تخم مرغ شکل با فلس
گلها بطـور واژگـون قـرار داشـته و روي     . )1( کم برگ است ستاده و در بخش فوقانی تقریباًیتمام طول سال پوشیده از برگهاي متراکم ا

 6هـر گـل داراي   . هاي بلند بـه رنـگ قرمـز اسـت     چمداراي پرو  اي مزین شده است هاي برجسته به رنگ قهوه با لکه ،ي گلبرگها حاشیه
با توجه به اینکه این گیاه داراي صفات مهمی از قبیل مقاومت زیـاد بـه    .)6( گلها داراي عطر تندي هستندبوده و پرچم  6گلبرگ نما و 

این همچنین  .مورد استفاده قرار گیردگیاهان  صفاتمهم براي بهبود  تیکیتواند به عنوان منبع ژن باشد، از اینرو می سرما و عطر زیاد می
بنابراین براي معرفی و اهلـی کـردن آن، مراحـل     .باشد گل داراي پتانسیل باالیی به عنوان یک گل جدید براي عرضه در بازار جهانی می

ی بودن و تنوع به دلیل وحشسوسن چلچراغ  .باشد مختلفی باید صورت گیرد که یکی از مهمترین این مراحل بررسی روشهاي تکثیر می
د بـه  همچنین احتمال انقراض آنها در منطقه رویـش خـو  هاي معمول تکثیر رویشی، کارایی پایین روشژنتیکی ناشی از تکثیر جنسی و 

  . باشدکشت بافت می روشمناسب تکثیر به   تکنیکهاي هاي معمول رویشی، نیازمنددلیل برداشت در سطح زیاد جهت تکثیر با روش
هـا  سـیتوکینین  .ها خیلی بارز هستندها و سیتوکینیناکسین اًهاي رشد مخصوصکنندهاي گیاهان آلی، تنظیمیشهشدر کشت درون 

-ها بویژه اگر توأم با یک اکسین اضافه شوند، باعث تحریک تقسیم سـلولی مـی  این هورمون. روندرشد و نمو بکار می حریکبراي ت غالباً
کند و نتایج برخی مطالعـات   اي گیاه بازي می شیشه زایی و نمو درون هی، نقش مهمی را در اندامزاي گیا سطوح هورمون درون ).2(شوند 

هـاي   یکـی از تـنش  ). 16( زیسـتی تنظـیم شـود    محیطی زیسـتی و غیـر   هاي تنشبا تواند  زا می دهد که سطوح هورمون درون نشان می
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 20-100از  معموال (ي غیر شنیداري براي انسان تی در محدودههاي صوامواج فراصوت، فرکانس. باشدمحیطی غیر زیستی فراصوت می
توجه  اخیراً). 9( شود زاهاي حمام آب تولید می فراصوت از طریق صوت ،در کشت بافت گیاهی ي آندر اکثر کاربردها .هستند) کیلوهرتز

ي بیولـوژیکی و فراینـدهاي بیوتکنولـوژي    هـا  ي شدت کم، در سیستم به اثرات مفید و پتانسیل کاربردهاي فراصوت به خصوص در دامنه
هـا   به عنوان یک تنش ثانویه روي سـلول  و شامل اثر گرمایی و اثر کاویتاسیون است اثرات بیولوژیکی فراصوت عمدتاً. افزایش یافته است
  ).12( کند و بافتها عمل می

محرك، بر باززایی سوسـن چلچـراغ انجـام نشـده     اي جهت بررسی تاثیر امواج فراصوت به عنوان یک فناوري فیزیکی تاکنون مطالعه
بـه عنـوان یـک     آدنـین بنزیـل ي کننـده در همین راستا در تحقیق حاضر، از امواج فراصوت به عنوان یک محرك فیزیکی و تنظیم. است

 . اي استفاده گردیدمحرك شیمیایی جهت پرآوري سوسن چلچراغ در شرایط درون شیشه
  
 هامواد و روش  

ي خانقاه اردبیل برداشت شـده   سوخهاي گل سوسن چلچراغ در تابستان از رویشگاه طبیعی آن در منطقه پژوهش حاضر، براي انجام
 در تهیـه شـده و  در زیـر هـود المینـار    هـا   ریزنمونهپس از انجام عملیات ضدعفونی مواد گیاهی، . و براي کشت به آزمایشگاه منتقل شد

سـپس  . تهیـه گردیـد   MSپیازي از قسـمتهاي وسـطی پیازهـاي رشـد یافتـه در محـیط        هايریزنمونه. تکثیر شدند MSمحیط کشت 
هاي فالکون حاوي آب مقطر استریل ریخته شده و سر آنها با پنبه و درب پالسـتیکی و کشـیدن سـلفون مسـدود     ها داخل لولهریزنمونه

ثانیه داخل حمام دستگاه فراصوت قـرار گرفتنـد و    30و 20، 10، 5هاي صفر، ها در زمانها، لولهبراي فراصوت دهی به ریزنمونه. گردید
، 01/0هـاي صـفر،   بـا غلظـت   آدنینبنزیلحاوي تیمار  MSمحیط کشت  و درسپس براي کشت، به داخل هود المینار منتقل گردیدند 

سـاعت   16د و تحـت  درجه سانتی گرا 23±2سپس کشتهاي انجام شده در اتاقک رشد با دماي . شدند کشت میلی گرم در لیتر 1، 1/0
ماه پس از کشت، وزن کل گیاهچه، وزن پیازچه، تعـداد پیازچـه و تعـداد فلـس، مـورد       2. ساعت تاریکی  قرار داده شدند 8روشنایی و 

هـا بـا   تجزیـه و تحلیـل داده   .تکـرار صـورت گرفـت    4ي طرح کامالً  تصادفی و با آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه. ارزیابی قرار گرفت
 5اي دانکـن در سـطح احتمـال    ها با استفاده از آزمون چند دامنـه مقایسه میانگین داده. انجام شد SPSS 16افزار آماري فاده از نرماست

 . درصد انجام گردید
  

  و بحث نتایج
 همچنـین  .ر نبـود داگیري شده معنـی و فراصوت بر صفات اندازه BAها نشان داد که اثر متقابل نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

بـر اسـاس   . )1جـدول (داشـت   وجـود درصـد   1در سطح داري معنی هاي مختلف قرارگیري در معرض امواج فراصوت، اختالفبین زمان
بـا افـزایش مـدت    . گیري شده نسـبت بـه شـاهد افـزایش داشـت     ي صفات اندازهمقادیر همه ،در تیمار فراصوت هامقایسه میانگین داده

نقـش مثبـت   ). 2جدول (ثانیه فراصوت حاصل شد  30بیشترین وزن پیازچه از تیمار . و تعداد فلس افزایش یافت پیازچهفراصوت تعداد 
 ).16(ها نسبت داد زا و افزایش فعالیت آنزیمهاي درونتوان به تأثیر آن بر هورمونامواج فراصوت را می

  
 بر صفات مورفولوژیکی سوسن چلچراغ نینآدبنزیلتجزیه واریانس تأثیر تیمارهاي فراصوت و  -1جدول 

  میانگین مربعات  

  تعداد فلس  تعداد پیازچه  )gr(وزن پیازچه   )gr(وزن کل   درجه آزادي  منابع تغییرات

BA  3  ns023/0  ns009/0  **412/3  **33/8  
Ultrasound 4  **054/0  **046/0  **635/1  **02/8  

B*U  12  ns014/0  ns007/0  ns323/0  ns124/1  
  779/0  265/0  009/0  01/0  60  خطا

  82/25  12/27  84/10  84/10    ضریب تغییرات
ns                                     درصد1درصد و معنی دار در سطح احتمال 5دار، معنی دار در سطح احتمال  به ترتیب غیرمعنی** و * و  
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  ی سوسن چلچراغمقایسه میانگین تأثیر تیمار فراصوت بر صفات مورفولوژیک -2جدول 

  )s(مدت فراصوت   )gr(وزن کل   )gr(وزن پیازچه  تعداد پیازچه تعداد فلس

4.62b 1.44c 0.14c 0.212b 0 
11.31a 3.12ab  0.245bc 0.34ab 5 
15.19a 4.31a 0.338ab 0.454a 10 
15.67a 4.33a 0.326ab 0.421a 20 

17.44a  4.88a 0.377a 0.422a 30 
  %). 5در سطح (میانگین هاي داراي حرف مشترك، از لحاظ آماري اختالف معنی داري با یکدیگر ندارند                                 

  
آدنین بـر صـفات وزن کـل و وزن پیازچـه اخـتالف      ها نشان داد که بین غلظتهاي مختلف بنزیلنتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

 01/0تعـداد پیازچـه و تعـداد فلـس از تیمـار       ها نشان داد که بیشترینیسه میانگین دادهمقانتایج ). 1جدول (داري وجود نداشت معنی
  ). 3جدول(بدست آمد  BA گرم بر لیترمیلی

  
  بر صفات مورفولوژیکی سوسن چلچراغ آدنینبنزیلمقایسه میانگین تأثیر تیمار  -3جدول 

 BAغلظت هاي  تعداد پیازچه تعداد فلس
(mg l-1)  

11.9bc 3.5b 0  
18.15a 5.75a 0.01 
13.95ab 3.5b 0.1 
6.95c 1.58c 1  

  %). 5در سطح (میانگین هاي داراي حرف مشترك، از لحاظ آماري اختالف معنی داري با یکدیگر ندارند
  

آمیزي اند و برخی بطور موفقیتهاي سوسن یافتهها در تولید پیازچهبرخی محققین تاثیر تحریکی کمی را در اثر کاربرد سیتوکینین
  .اندها گزارش کردهرا در نسبتی از اکسین در قابلیت تولید سوسن BAکاربرد غلظت باالي 

هـاي کشـت   گزارش شد که بیشترین وزن تر و تعداد پیازچه از فلس  Lilium oriental hybridهاي انجام گرفته روي در آزمایش
در سوسـن چلچـراغ محـیط     .)11( بدسـت آمـد   BAي کننـده مبدون تنظـی   NAAگرم در لیتر میلی 5/0شده در محیط کشت حاوي 

. ، بیشـترین تعـداد سـوخک را تولیـد کردنـد      NAAگـرم در لیتـر   میلـی  01/0 و محیط کشت حاوي هاي رشد کننده فاقد تنظیمکشت 
 .L در پژوهشـی کـه روي   ).4( بدسـت آمـد   BAبـدون   NAA گـرم در لیتـر   میلی 01/0 بیشترین وزن سوخک از محیط کشت داراي

rubellum Baker  انجام شده بود، اضافه کردن BA  همراه باNAA ترکیبـی  در جـز  به قرار داد، تاثیر تعداد پیازچه را تحت ندرت به  
 NAAگرم در لیتـر   میلی 1ها از تیمار همچنین بیشترین وزن تر پیازچه ،BAگرم در لیتر میلی 01/0با  NAAگرم در لیتر  میلی 1/0از 

بـر تعـدادي    BAPدر پژوهشی که روي سوسن چلچراغ انجام شد، سطوح مختلف  .)14(بدست آمد  BAگرم در لیتر میلی 1/0همراه با 
بیشترین تعداد پیازچه، درصد باززایی از تیمـار شـاهد و حـداکثر وزن    . گیري شده از قبیل تعداد پیازچه اثر منفی داشت از صفات اندازه

 گرم در لیتـر  میلی 01/0بهترین نتیجه در تیمار هورمونی  .amabile Lدر ). 7( بدست آمد BAP گرم در لیتر میلی 1/0پیازچه از تیمار 
NAA  گرم در لیتر میلی 01/0و BA هاي رشد در غلظت باال نمو سوخک را مهار کرد، ولی تشـکیل سـوخک   کنندهبدست آمد و تنظیم

 اي و تـاثیر  شیشـه  در شـرایط درون  پیازچـه هاي  از ریزفلس پیازچهایی به منظور ارزیابی قابلیت بازز که در پژوهشی .)10( افزایش یافت
BA و NAA  گـرم در لیتـر    میلـی  01/0در غلظـت   پیازچـه بیشـترین تعـداد    ،شد انجامدر باززایی سوخک سوسن چلچراغBA  1/0و 
  . خوانی داشتها با نتایج حاصل از پژوهش حاضر تا حدودي هماین گزارش ).3( بدست آمد NAAگرم در لیتر  میلی
تشـکیل   بهتـرین نتیجـه در  انجام شد نشان داد کـه   L.concolor var. Partheneionکشت فلس  نتایج آزمایش دیگري که روي 

دورگ آسـیایی بیشـترین    ).10( بدست آمد BA گرم در لیتر میلی 1/0 و NAA گرم در لیتر میلی 01/0 محیط کشت حاوي سوخک در
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همچنـین در   ).4( تولیـد کـرد    BAگـرم در لیتـر   میلـی  1/0 و NAA گـرم در لیتـر   میلـی  1/0 دارايتعداد و وزن سوخک را در محیط 
 2حـاوي   MSانجام شـد، بیشـترین بـاززایی سـوخک و سـنگینترین سـوخکها در محـیط کشـت          L. longiflorumآزمایشی که روي 

هـاي کشـت    از فلـس  گیـاه  بـاززایی بـر  کـه   پژوهشیدر ). 13( بدست آمد NAAگرم در لیتر  میلی 5/0همراه با  BAگرم در لیتر  میلی
 هـر فلـس در   در سوخک تعداد میانگین بیشترین و باززایی اي انجام شده بود، بیشترین شیشه درون شرایط در L. leucanthum ي شده

از کشـت   در پـژوهش دیگـري،   .)15(آمـد   بدسـت  NAA گرم در لیتـر  میلی 1/0 و BA گرم در لیتر میلی 5/0حاوي MS کشت محیط
 گـرم در لیتـر   میلـی  1/0و NAA گرم در لیتر میلی 1/0حاوي MSفلس سوخ سوسن چلچراغ برداشت شده در زمستان در محیط کشت 

BA ، بر رويآزمایشی که نتایج حاصل ). 8( آمدبیشترین وزن تر سوخکها بدست L. longiflorum    انجام شد نشان داد کـه در محـیط
نتـایج پـژوهش حاضـر بـا     ). 5(هاي تولید شده افزایش پیدا کرد  گرم در لیتر، تعداد پیازچه میلی 2تا  BA، با افزایش غلظت MSکشت 
و یا امواج صوتی بکار برده شـده   آوري گیاهمحل جمع، نوع ریزنمونه دلیل این امر ممکن استهاي ذکر شده مطابقت نداشت که گزارش

   .)16و  4(باشند ثیرگذار تأزا هاي درونر میزان هورمونبند تواننیز می این عواملباشد، زیرا  در این آزمایش
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